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LEES ASSEBLIEF DIE VOLGENDE INSTRUKSIES NOUKEURIG DEUR: 
 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 14 bladsye. Maak asseblief seker dat jou vraestel volledig 

is. 
 

2. Hierdie vraestel bestaan uit VIER AFDELINGS: 
 
Afdeling A            Leesbegrip (25 punte) 
Afdeling B  Opsomming (10 punte) 

     Afdeling C                      Taalstrukture (35 punte) 
Afdeling D   Poësie (30 punte) 
 

3. Beantwoord AL die vrae in jou antwoordboek 
 

4. Beplan jou antwoorde deeglik voordat jy dit neerskryf. 
 

5. Begin elke afdeling op ‘n nuwe bladsy. 
 

6. Nommer jou antwoorde soos die vrae op die vraestel. 
 

7. ALLE vrae moet in Afrikaans beantwoord word. 
 
8. Geen woordeboeke of leesboeke mag gebruik word nie.  

 

9. Sterkte!  
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Little P the Cat - een van die 

gewildste katte op die internet. Sy 

het haar eie Facebook-bladsy en 

Instagram-rekening. Foto: 

Instagram 

Een van die gewilde 

katplakkate uit die sewentigs. 

 

AFDELING A: LEESBEGRIP [25] 

VRAAG 1: TYDSKRIFARTIKEL (20) 

Lees die onderstaande tydskrifartikel aandagtig deur en beantwoord die vrae wat 

volg: 

Dit kattemaai in die kuberruimte 

Deur          Erla-Mari Diedericks   Saterdag 11 Oktober 2014  

 
 

1. Welkom in die koninkryk van die kat – die internet. 

2. In Brittanje alleen word meer as 3,8 miljoen katfoto’s en -

video’s per dag op die internet gepubliseer. Daarby het ’n 

Amerikaanse studie bevind dat meer as 80% van die 

internet uit katverwante inhoud bestaan. 

3. Noudat internetnavorsers dit eens is dat die kat ook die 

kuberruim oorgeneem het, is die vraag natuurlik: Waarom? 

4. Katte is bekend daarvoor dat hulle kan oorneem as hulle die 

dag wil. Kyk ’n mens na die geskiedenis van die kat, wil dit 

voorkom asof katte hulself in die mens se huis ingenooi 

het. Navorsing dui daarop dat die kat rofweg sowat 12 000 

jaar gelede in die mens se lewe ingestap het. 

5. Dit het gebeur die oomblik toe die mens begin boer het en die graanstore muise – en dus 

ook katte – gelok het. 

6. Volgens Carlos Driscoll, wie se navorsing oor katte in die 

navorsingsjoernaal Science gepubliseer is, blyk dit dat katte 

hulself in die huis ingenooi het en vanself mak geword het. 

7. Want ’n kat weet aan watter kant sy muis gebotter is. 

8. Nou het die kat homself weer oorgenooi – en dié keer speel die internet die gasheer. 

9. Navorsing deur die Pew Center in Amerika toon dat die gewildste katbeeldmateriaal die 

volgende is: Katjies, vet katte, katte wat met ander diere speel, katte wat klere dra – veral 

hoedjies – katte met die gewilde Star Wars-ligswaarde, katte met ’n lemoenskil op sy kop  

en Catwoman. 

10. Nou kan ’n mens net wonder – van wie sê dit die meeste: van katte of van die mens? 

11. Waarom sal mense daarvan hou om hierna te kyk? En waar is al die hondeliefhebbers? 
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12. Blykbaar is al die hondeliefhebbers buite besig om met hul honde te stap. Katmense, aan 

die ander kant, is geneig om meer introvert te wees en binnenshuis te verkeer en dus ook 

meer tyd op die rekenaar deur te bring. 

13. Waar honde-eienaars dus buite met hul diere kan spog, was katmense se speelveld nog 

altyd meer beperk – wel, tot nou, met die internet.  

14. Dis die een teorie. 

15. Die mens se obsessie met katte op die internet strek egter verder as dit, reken navorsers. 

16. Geweld en die vertoon daarvan op die internet is aan die toeneem. Voeg hierby die 

knellende ekonomiese klimaat en jy het die ideale teelaarde vir die kat, want die mens 

soek ontvlugting na iets sags en moois. 

17. Dit bring ons by die derde teorie oor katte se 

gewildheid: katte is maklik om te verpersoonlik. Hul 

gesigsuitdrukkings is vol emosie en dit 

maak dit maklik om menslike eienskappe 

aan hulle toe te ken.  

18.  “Katte is sorgeloos. En tot enigiets in 

staat. ’n Mens kan kyk na ’n video van ’n 

kat wat deur die ruimte vlieg en dink, ja 

wel, natuurlik sal ’n kat so iets aanvang!” 

19. Die vierde teorie is dat mense, veral in 

ontwikkelde lande, al hoe minder of later kinders kry. Diere is dus die kind in die huis. 

Waarom dan nie jou kattekind die middelpunt van jou virtuele lewe maak nie? 

20. Die laaste rede is dalk die eenvoudigste van almal. Katte – veral oulike katjies – is 

opvreetbaar. 

21. Miaau! 

 

1.1 Wanneer het hierdie artikel verskyn?      (1) 

1.2 Wat beteken die woord “kattemaai” in die titel?      (1) 

 

 

 

 

 

 

Een van die grootste kat-sterre 

op die internet: Grumpy Cat! 

Foto: Facebook 

 



 

4 
 

1.3 Lees die volgende stelling:  

           Dit was moeilik om van katte troeteldiere te maak. 

1.3.1 Is die stelling waar of onwaar?        (1) 

1.3.2 Gee ‘n bewys uit die leesstuk vir jou antwoord.      (1) 

1.4 Ons kry heelwat neologismes in die leesstuk.  Haal een neologisme in 
paragraaf 3 aan.         (1) 

 
1.5 Benoem die persoon wie se navorsing in die navorsingsjoernaal Science  
           gepubliseer is.             (1) 
 
1.6 Kyk na die woordspeling in paragraaf 7.  Van watter idioom is dit afgelei?   (1) 
       
1.7.1 Wat word in die leesstuk beskou as die grootste verskil tussen kat- en 

hondliefhebbers?  
            (2) 

1.7.2 Is jy ‘n kat- of hondeliefhebber?  Hoekom sê jy so? Antwoord binne die  
konteks van jou antwoord by 1.7.1.      (2) 

 
1.8 Watter kledingstuk het die Pew Center gevind is die heel gewildste om  

deur katte gedra te word?         (1) 
 
1.9 Wat is volgens jou die hoofrede hoekom katte so gewild is op die internet?   

Motiveer jou siening.         (2) 
 
1.10 Verduidelik die invloed van geweld en die knellende ekonomiese klimaat  
           op die gewildheid van katte.        (1) 
 
1.11 Verduidelik in jou eie woorde wat bedoel word met die woorde “katte is  

maklik om te verpersoonlik” (par. 17).      (2) 
 

1.12 Noem TWEE van die teorieë wat in die leesstuk genoem word oor  
           hoekom katte so gewild is.        (2) 
 
1.13  Deur wie is die bostaande berig geskryf?      (1) 
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VRAAG 2: SPOTPRENT (5) 

Bestudeer die volgende spotprent en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

 

 

   
2.1  Op watter moderne tendens lewer die spotprent kommentaar?       (1)    

2.2   Verduidelik die ironie in muis se woorde: “Hulle ly ‘n vreetsame bestaan”.      (1)                                                                    

2.3  Na aanleiding van watter bekende sprokie is die spotprent geteken?      (1) 

2.4  Gee twee visuele bewyse uit die spotprent vir jou antwoord by vraag 2.3.       (2) 

 

AFDELING B: OPSOMMING [10] 

VRAAG 3: 

Lees die onderstaande teks aandagtig deur en volg die instruksies: 

- Som die wenke wat jou kan help om jou skooljaar te oorleef puntsgewys op.  

- Nommer jou wenke vanaf nommer 1 tot 7. 

- Jou opsomming mag nie 70 woorde oorskry nie.  
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- Onthou om jou opsomming eers te beplan en daarna jou beplanning dood te 

trek.  

- Gebruik jou eie woorde in jou opsomming. Jy sal geen punte vir direkte 

aanhalings uit die teks ontvang nie.  

- Onthou om jou aantal woorde aan te dui aan die einde van jou opsomming. 

 

Oorlewingsgids vir jou skooljaar.  
 

Is jy gereed vir die jaar?  

Behalwe vir huiswerk, toetse en naskoolse aktiwiteite bestaan die skooljaar uit duisende  

klein goedjies wat saam werk om jou ervaring óf lekker óf goor te maak. JIP help jou  

om sin te maak.  

 

“Jy weet al vanjaar gaan mal-besig wees, maar stel realistiese doelwitte en gee jou  

beste”, sê Marissa Morkel, ‘n kliniese sielkundige. Wanneer jy jou ideale bereik, bly jy  

gemotiveer om vol te hou.  

 

Albert van Wyk het in 2011 aan die HTS John Vorster in Pretoria met sewe  

onderskeidings gematrikuleer. Sy raad? “Hoe meer jy doen, hoe meer kry jy gedoen”.  

“Bestee elke minuut van die dag produktief en moenie lui wees nie, want dit lei tot meer  

luiheid”, sê Eljana de Beer.  

 

Jou mond is dik, want jou sexy vakansiehare moes plek maak vir ‘n netjiese, vervelige  

skoolhaarstyl. Is die reëls oor hoe jy moet lyk, rêrig nodig? Meneer Cloete van  

Welkom-Gimnasium in die Vrystaat sê netheid is ‘n goeie karaktereienskap en dit help  

sommer vir die higiëne in ‘n skool. Hy sê ook omdat dieselfde reëls vir almal geld, help  

dit om klieks te voorkom.  

 

Jou ma het hopelik teen dié tyd opgehou om jou boeke vir jou oor te trek. As jy sukkel,  

is daar op YouTube hope video’s wat jou stap vir stap wys hoe om dit te doen.  

Oorgetrekte boeke getuig van ‘n positiewe ingesteldheid. Onthou: goed begin is half  

gewin.  

 

Skoolromanse is dalk onvermydelik, maar as jy in almal se goeie boekies wil bly, is dit  

beter om nie te vryerig op die skoolterrein te raak nie. Dis vir min mense lekker om te  

sien hoe hul klasmaats pouses in Siamese tweelinge met een mond verander.  

Behou vanjaar jou waardigheid en moenie deur onaanvaarbare taalgebruik probeer  

aandag trek nie. Hoërskool is toe nié sinneloos nie. In Fitting In, Standing Out, skryf  

Robert Crosnoe navorsing het bewys hoërskool is ‘n vormingservaring waaroor jy later  

bly sal wees.  

 

(Aangepas uit JIP, Maandag, 16 Januarie 2012) 
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AFDELING C: TAALSTRUKTURE [35] 

VRAAG 4: TAAL IN KONTEKS  

Die taalvrae wat volg, is op die volgende tekste gebaseer: 

TEKS A: Tydskrifartikel 

Dink groen, drink groen 

Karla Janse van Vuuren 

1 As liters koeldrank elke week in jou gesin se kele verdwyn en die 
plastiekkoeldrankbottels uit jou vullissakke peul, is dit miskien tyd om iets anders 
te oorweeg. 

2 Meer as 90% van die afval wat in die oseane dryf, is plastiek. Die Verenigde 
Nasies se omgewingsprogram (Unep) raam elke vierkante meter van die oseaan 
bevat 46 000 stukke drywende plastiek. In sommige gebiede is daar ses keer 
meer plastiek as plankton in die water. 

3 “Plastiek is ’n integrale deel van ons daaglikse lewe – byna alles wat ons doen en 
baie van ons eet- en drinkgoed betrek die gebruik van plastiek in die een of ander 
vorm. Die vraag is wat doen ons met die plastiek nadat ons dit gebruik het?” vra 
me. Cheri Scholtz, uitvoerende hoof van die herwinningsmaatskappy Petco. 

4 Petco fokus op die herwinning van PET. PET ’n spesifieke soort plastiek wat 
hoofsaaklik gebruik word vir gaskoeldrank-, water- en koeldrankkonsentraat-
bottels, sê Scholtz. Plastiekherwinning het die afgelope vyf jaar baie toegeneem. 

5 “Vyf jaar gelede het ons 9 840 ton PET-bottels herwin, vandag is dit 29 048 ton. 
Dit is ’n styging van 328 miljoen tot 957 miljoen bottels. Dit is egter nog nie 
genoeg nie, want net ongeveer 80% van alle PET-produkte word herwin. Ons sal 
graag wil hê huishoudings moet meer betrokke raak en PET-produkte ná gebruik 
bymekaar maak en by ’n herwinningspunt aflaai,” sê sy. 

6 Scholtz beveel aan dat jy PET-bottels nie dadelik weggooi nie, maar eerder 
behoorlik was en weer gebruik. As jou waterbottel dus leeg is, maak dit eerder vol 
(sommer uit die kraan) voordat jy nog ’n bottel koop. 
 
Is ons kraanwater veilig? 

7 Die vrees vir vuil kraanwater het baie Suid-Afrikaners na botteltjies mineraalwater 
laat gryp. Volgens die nasionale vereniging vir gebottelde water (Sanbwa) is die 
geraamde markwaarde van Suid-Afrika se bottel- watermark meer as R1,7 miljard 
en dit hou aan groei.  

8 Maar is kraanwater die monster wat ons dink? 

9 “Suid-Afrika se kraanwater is op standaard met die vereistes wat die 
Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) stel. Ons kraanwater vergelyk baie goed 
met dié van ontwikkelde lande.  

10 Chemies en fisies kry ons water ’n punt van 99%. Mikrobiologies kry dit 97% – dit 
is omdat watergehalte in sommige klein dorpe en landelike gebiede waar daar ’n 
tekort aan vaardighede en infrastruktuur vir watersuiwering is, kan verbeter,” sê 
me. Linda Page van die departement van waterwese. 
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11 Page verduidelik dit is munisipaliteite se verantwoordelikheid om die gehalte van 
kraanwater te toets. 

12 “Watergehalte moet gemonitor word en dit word deur die regulasieprogram van 
die departement van waterwese afgedwing.” 

13 Die departement het onlangs ook die Bloudruppel-sertifiseringsprogram in werking 
gestel om die status van drinkwater landwyd te monitor. 

14 “Blou Druppel is deel van die internasionale drinkwaterreguleerdersnetwerk wat by 
die WGO geaffilieer is. Dié lidmaatskap verseker dat die beste praktyke plaaslik 
toegepas word,” sê Page. 

Die groener keuse – maak jou eie koeldrank  

15 Ons is bevoorreg om in ’n land te woon waar die regering bewus is van die 
belangrikheid van veilige, goedkoop kraanwater,” sê mnr. Guy Rogers, 
bemarkingsbestuurder van Sodastream Suid-Afrika. Sodastream maak masjiene 
wat gas in kraanwater of koeldrank spuit.  

16 “Ons sien al hoe meer mense keer terug na Sodastream om gewone kraanwater 
in koeldrank te verander, veral as hulle die geldelike en omgewingsvoordele 
daarvan besef.” 

17 “Wanneer jy Sodastream gebruik en nie gaskoeldrank koop nie, verklein jy jou 
koolstofvoetspoor. Die koolstofvoetspoor van ’n liter Sodastream-sodawater is nie 
eens 20% so groot soos dié van dieselfde hoeveelheid sodawater wat in ’n winkel 
gekoop is nie.” 

18 Rogers sê dis omdat Sodastream gewone kraanwater, herbruikbare bottels en ’n 
gassilinder gebruik. “En die hele stelsel is herwinbaar.” 

19 ’n Verskeidenheit Sodastream-masiene in verskillende kleure en ontwerpe – selfs 
wat glasbottels gebruik – is beskikbaar.  

 

4.1  Is die sin in paragraaf 1 ’n enkelvoudige of ’n saamgestelde sin? Motiveer jou 

  antwoord.                  (2) 

4.2  Gee ‘n sinoniem vir die woord “integrale” in paragraaf 3.            (1) 

4.3  Kyk na die onderstreepte sin in paragraaf 4. 

4.3.1   Haal die onderwerp van hierdie sin aan.              (1) 

4.3.2   Haal die gesegde van hierdie sin aan.              (1) 

4.3.3   Haal die voorwerp van hierdie sin aan.               (1) 

4.4  Haal 2 voorbeelde van ’n byvoeglike bepalings uit die onderstreepte sin in 

  paragraaf 7 aan.                 (2) 

4.5  Wat is die rede vir die gebruik van die aanhalingstekens in paragraaf 14?         (1) 

4.6  Korrigeer die twee spelfoute in par. 19              (2) 

4.7  Herskryf die volgende sin in die toekomende tyd: 

Suid-Afrika se kraanwater is op standaard met die vereistes wat die WGO stel. (1) 
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4.8  Verduidelik die verdubbeling van die onderstreepte konsonante  in die  

  volgende woord: vullissakke                (1) 

4.9   Identifiseer of die byvoeglike naamwoord in die volgende sin attributief of  

  predikatief gebruik is en gee ‘n rede vir jou antwoord: 

  Dit is ‘n moeilike uitdaging wat op die munisipaliteite wag.             (2) 

4.10  Gee die verkleining van die volgende woorde: 

  a) gebiede 

  b) praktyke                   (2) 

4.11  Identifiseer ‘n afleiding, samestelling en samestellende afleiding uit die teks.      (3) 

 

EN 

 

TEKS B: Advertensie 

 

 
 
4.12  Twee spelfoute is in die advertensie begaan. Verbeter die twee woorde se 

      spelwyse.                 (2) 

4.13.1 ŉ Leesteken ontbreek in die bostaande advertensie. Skryf dié gedeelte oor  

  waar die leesteken ontbreek en vul die leesteken in.          (1) 

4.13.2  Motiveer waarom jy hierdie spesifieke leesteken ingevul het by jou antwoord  

   in 4.13.1.                      (1) 

4.14  Waarvoor staan die afkorting www. ?             (1) 

4.15  Vorm ŉ persoonsnaam van “navigasie.”             (1) 

4.16  “Besoek” is in die advertensie as ŉ werkwoord gebruik. Maak nou ŉ 

            verklarende sin waarin jy ‘besoek” as ŉ selfstandige naamwoord gebruik.        (1) 

4.17  Identifiseer die woordsoort van elk van die volgende woorde uit die bostaande 

           advertensie: 

 a) jy                  (1) 

 b) dié                  (1) 
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EN  

 

TEKS C: Strokiesprent 

 

 

4.18  Herskryf die volgende sin in die indirekte rede. Begin jou antwoord soos    
           aangedui. 
 

Die kewer het gesê: "Oupa Freek se testament is vanoggend gelees." 
  
 Die kewer het gesê dat ...        (1) 
 
4.19 Herskryf die volgende sin in die direkte rede: 
 

Die mier het gevra wat van daardie klomp aandele gaan word.  (1) 
 
 
4.20 Herskyf die volgende vraag in die ontkennende vorm: 
 

Het jy al ooit so iets gehoor?       (1) 
 
4.21 Verbind die volgende sinne met die voegwoorde tussen hakies: 
 

a) Oupa Freek het ’n testament opgestel. Almal moet weet wie sy  

                besittings gaan erf. (sodat) 

b) Berta erf die aandele. Sy eet nie mopaniewurms nie. (aangesien) 

c) Berta eet nie mopaniewurms nie. Sy erf al die Microsoft-aandele. (dus) (3) 
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AFDELING D: POëSIE [30] 

VRAAG 5: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

 

Bestudeer die volgende gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg:  

Expensive Ekstratjie – Pieter Snyders  

1 Ek stap eendag in ‘n geskietery  

2 Van ‘n Tv-film op Cape-Town station; 

3 ‘n man wave sy vinges 

4 en vra vir ‘n klompie ekstras –  

5 “Jy, en jy” – en ek daarby,  

6 en daar staan ek soes Mister Bond,  
7 roem en sterredom, wag ek kom! 

8 Os wid geskiet soe elke ier 

9 want ôs moet wag vir ‘n Cape Flats-trein;  

10 dié ekstra gan mos ekstra laat kom,  

11 byrie wêk, ja 
12 maar nie vir sterredom. 

13 Nou, as ek op TV gan wies 

14 dan moet ammil mos sien my technicolour taai;  

15 soe dadelik koep ek ‘n colour TV 

16 en nooi allie ere-menere vannie dorp. 

17 Die hys is vol van my admirers  

18 wat gekom het ommie superstar te sien;  

19 “Hie kommie trein!  

20 Hou dop nou mooi!  

21 Hou dop nou mooi!  
22 DAAR’S EK! Twaalfde van links!” 

23 Maar voor hulle kon sien  

24 is alles 

25 verby. 

 

5.1  Verduidelik die ironie in die titel van die gedig.       (2) 

5.2  Wat is die tema van hierdie gedig?       (2) 

5.3  Wat is die spreker se eerste gedagte nadat hy gekies is as ‘n “ekstra”?  (1) 

5.4  Waarna verwys versreël 8?        (1) 

5.5  Tot watter gevolgtrekking kom die spreker in strofe 4?    (2) 
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5.6  Gee ‘n voorbeeld van assonansie in die gedig. Onthou om die assonansie 

 te onderstreep as jy jou antwoord neerskryf.      (1) 

5.7  Wie is die “superstar” waarna die spreker verwys in versreël 18?   (1) 

                                                                                                                             

VRAAG 6: VOORBEREIDE GEDIG (10) 

Bestudeer die volgende gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

Onderwyser – Antjie Krog  

1 Jy staan voor ons in die klas  

2 by jou tafel, by jou moedertaal  

3 by jou boeke, jou hoedjie en jou tas  

4 Jy staan voor ons soos ŉ klein Jerigo  

5 en al het jy mure om jou gebou  

6 dra jy tande van silwer en goud  

7 en al het jy wagters in al jou torings  

8 bly daar ’n Ragab in jou  

9 Tog bly jy sterk,  

10 al trek ons elke dag óm jou  

11 met die ark van die jeug op ons skouers,  

12 met trompette van ligsinnigheid voor ons monde  

13 Tog bly jy werk,  

14 al krummel jou mure op die sewende dag  

15 al val jy vooroor op die aarde  

16 jy sal nie kla oor jou lot  

17 want Malherbe is jou here en  

18 Totius jou god                                   

 
        

6.1  Verduidelik wat met die stad Jerigo gebeur het.     (1) 

6.2  Wat is die hooftema van die hierdie gedig?      (2) 

6.3  Identifiseer die beeldspraak in versreël 4.      (1) 
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6.4  Haal ‘n versreël uit die gedig aan wat daarop dui dat die kinders ‘n  
vreeslike lawaai maak.                       (1) 

6.5  Beskryf die voorkoms van die onderwyser.      (2) 

6.6  Watter indruk word deur die spreker geskep met die gebruik van die  
woorde “jy” en “jou”?            (1) 

6.7  Noem twee dinge wat die onderwyser gebruik as “mure” om homself 
teen die kinders te beskerm.        (2) 

          

VRAAG 7: ONVOORBEREIDE GEDIG (10) 

Bestudeer die volgende gedig en beantwoord die vrae wat daarop volg: 

As Lara glimlag – Jaco Jacobs  
 

1 As Lara glimlag 

2 word my skooltas onverwags lig, 

3 wiskunde eensklaps maklik 

4 en verstaan ek daai Shakespeare-gedig. 

5 As Lara glimlag 

6 Verdwyn die grys ou skoolgebou. 

7 Haar glimlag kan jou selfs 

8 van Maandae laat hou. 

9 As Lara glimlag 

10 kry my rugbytoks vlerke, 

11 kan selfs verloor oukei voel. 

12 Ek wens net Lara se glimlag 

13 was spesiaal vir mý bedoel. 

 

 

7.1  Identifiseer die rymskema van die gedig.      (1)   

7.2  Lewer kommentaar op die tipografie van die gedig.     (2) 

7.3  Wat is die geslag van die spreker? Waaruit lei jy dit af?   (2) 

7.4  Watter vak is vir die spreker normaalweg moeilik?    (1) 

7.5  Woorde soos “daai” (reël 4) en “oukei” (reël 11) is nie Standaardafrikaans  

nie. Dink jy die woorde is gepas in hierdie gedig? Waarom sê jy so?  (1) 

7.6  Die titel word drie keer in die gedig herhaal. Watter funksie verrig hierdie  

herhaling in die gedig?        (1) 
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7.7  Identifiseer die stylfiguur wat voorkom in reël 9 – 10.    (1) 

7.8  Voel die spreker en Lara dieselfde oor mekaar? Motiveer jou antwoord. (1) 

     

     

 GROOTTOTAAL: 100 PUNTE 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

  


